Newsletter No 1 – ELEVET
This is the first newsletter for the project ’Electrical Engineers Vocational Transparency’. The
abbreviation of the project name is ’Elevet’. EU’s Life Long Learning Programme is
supporting the project financially as a so-called Innovation of Development Project.
Project Aim
The overall aim of the project is to improve mobility of young professionals through the
creation of a European system of recognition and transfer of the learning outcomes of
Vocational Education and Training System (VET) in the civil- and the construction sector. In
specific terms the aims are to:
•
Improve transparency of the initial VET titles within the ECVET framework (For
further reference, you can find information about ECVET at
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11107_e
n.htm )
•
Improve mobility of professionals of the sector
•
Create mutual recognition of learning outcomes – both acquired via formal and nonformal training paths
•
Set up a standard of quality indicators to provide transferable VET learning credits at
national- and European level
•
Reinforce cooperation between companies, social partners and educational
organisations – in the elaboration of training paths and in lifelong learning
•
Improve links with working life in order to make VET more responsive to the needs of
the labour market
•
Modernise the VET paths of electrical engineers and professionals through integration
Project Consortium
The project runs for the period 1 October 2011 to 31 March 2014, and the following partners
represent the project consortium:
•
SEP – Association of Polish Electrical Engineers, POLAND (project coordinator)
•
CECE – The Spanish Confederation of Teaching Centres, SPAIN
•
PIGE – Polish Economic Chamber of Electrotechnics, POLAND
•
SIER – Society of Power Engineers in Romania, ROMANIA
•
ELIS – Consortium for Secondary Professional Training, ITALY
•
DEHN Polska Sp.z.o.o., POLAND
•
SDE – SDE College, DENMARK
•
EFVET – European Forum of Technical and Vocational Education and Training,
BELGIUM
Project Kick Off Meeting in Warsaw
The project kick off meeting was held in Warsaw on 3 and 4 November 2011 with
representatives of the partnership. The partners presented themselves and the project vision,
objectives, strategy and activities were presented. The project activities are organised in nine
work packages, which were presented and discussed at the meeting. Some of the first
outcomes of the project will be a roadmap stipulating the activities and the deadlines of the
project deliveries and a description of electrician’s education and validation of non-formal
education in the partner countries. Further, the partnership has already launched the project
website: www.elevet.sep.com.pl

Project Conference in Warsaw
On 16 December 2011 the first press conference of the project was held at the premises of the
Polish Press Agency in Warsaw. The conference was chaired by the SEP president professor
Barglik Jerzy, who presented key information about the project and SEP secretary general Mr.
Andrzej Boron presented and discussed the main objectives of the project with the
participants. Ms. Anna Dzieciol, also from SEP, who is the secretary of the project, presented
the project strategy and the implementation of the project activities. Among others, the
conference was attended by representatives from the Polish Chamber of Electrotechnics,
president Mr. Janusz Nowak and the secretary of board Mr. Janusz Nowastowski.
<jeg vedhæfter et par billeder fra konferencen, som du kan anvende: DSC01913.jpg og
DSC01948.jpg>
Project Steering Committee
The steering committee of the project has been established as a part of the project
management. The committee has representatives from SEP, CECE, PIGE, ELIS, DEHN and
SDE. The first meeting of the committee will be held in April 2012 in Rome.
Newsletters
During the course of the project there will be newsletters published every second month – this
first letter in January 2012. Newsletters will be in English language.

Newsletter nr 1 - ELEVET
Przedstawiamy pierwszy numer biuletynu dla projektu "Electrical Engineers Transparency
Kształcenia" , w skrócie ELEVET. Program unijny Uczenie się przez całe życie (Life Long
Learning) wspiera projekt finansowo w ramach Projektu Rozwój Innowacji (Development.of
Innovation)
Cel ogólny projektu:

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie mobilności młodych pracowników poprzez
stworzenie europejskiego systemu uznawania i transferu efektów uczenia się, systemu
kształcenia i szkolenia zawodowego elektryków (VET) w sektorze budownictwa lądowowodnego i przemysłowego.
Szczegółowe cele projektu to:
-

większa przejrzystość tytułów uzyskanych w trakcie wstępnego kształcenia i szkolenia
zawodowego wewnątrz europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i
szkoleniu zawodowym ECVET
większa mobilność specjalistów z sektora
wzajemne uznanie efektów kształcenia uzyskanego na drodze szkoleń oficjalnych i
nieoficjalnych
opracowanie
standardowych
wskaźników
jakościowych
do
przyznawania
transferowalnych osiągnięć z kształcenia i szkolenia zawodowe na poziomie krajowym
i europejskim
wzmocniona współpraca pomiędzy firmami, partnerami społecznymi i organizacjami
oświatowymi w ramach opracowywania ścieżek szkoleniowych i w programie uczenia
się przez całe życie
lepsze powiązania z życiem zawodowym i środowiskiem tak, aby zakres i kierunki
kształcenia i szkolenia zawodowego lepiej reagowało na potrzeby rynku pracy

-

uwspółcześnienie ścieżek kształcenia i szkolenia zawodowego dla inżynierów
elektryków i specjalistów elektryków poprzez uwzględnienie zestawu umiejętności
miękkich (praca zespołowa, języki obce, komunikacja, przywództwo, itp.)

Konsorcjum projektu
Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2011 roku do 31 marca 2014 r.
Partnerzy projektu:
1) CECE – Spain – The Spanish Confederation of Teaching Centres
2) PIGE – Poland - Polish Economic Chamber for Electrotechnics
3) SIER – Romania - Society of Power Engineers in Romania
4) CONSEL – ELIS – Italy
5) DEHN Polska Sp. z. o.o.– Poland *
6) SDE College – Denmark
7) EFVET – Belgium – European Forum of Technical and Vocational Education and Training
* Uwaga: w marcu 2012 DEHN Polska Sp. z o.o. wycofał się ze współpracy

Kick-off Meeting

W dniach 3 – 4 listopada 2011 r. odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie partnerów
projektu - Kick-off Meeting.
Spotkanie rozpoczęło się od krótkich prezentacji partnerów projektu.
Następnie omówiono główne cele i zadania projektu, strategię działań i sposoby realizacji
poszczególnych zadań oraz kwestie finansowe.
Ustalono następujący kalendarz działań na najbliższe miesiące:
- stworzenie przez SEP na potrzeby projektu specjalnego
adresu e-mail: office.elevet@sep.com.pl oraz
strony internetowej : www.elevet.sep.com.pl , aby opublikować tam wszystkie materiały i
informacje z działań w ramach projektu
- opracowanie planów działalności (szczegółowy plan pracy) przez wszystkich partnerów - do
końca listopada 2011
- opis systemów kształcenia i szkolenia w każdym z krajów partnerskich (zwięzłe
sprawozdanie) - do końca grudnia 2011 roku
- analiza poszczególnych systemów i opracowanie wspólnego dokumentu - do końca stycznia
2012
Konferencja Prasowa
W dniu 16 grudnia 2011 roku w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja
prasowa poświęcona realizowanemu przez SEP projektowi unijnemu
“Electrical engineers vocational education transparency – ELEVET”
„Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków”
Konferencję poprowadził Prezes SEP – Prof. Jerzy Barglik, który przedstawił kluczowe
informacje o projekcie. Sekretarz Generalny SEP – Andrzej Boroń omówił główne cele
projektu. Strategię realizacji działań w ramach projektu omówiła Anna Dzięcioł – Sekretarz
Projektu.

W konferencji udział wzięli między innymi : Janusz Nowak –Prezes PIGE oraz Janusz
Nowastowski – Sekretarz Zarządu PIGE /Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki/.
Komitet Sterujący
Ustanowiono Komitet Sterujący projektu składający się z przedstawicieli SEP CECE, PIGE,
Elis, Dehn i SDE. Pierwsze posiedzenie komisji odbędzie się w kwietniu 2012 roku w
Rzymie.
Biuletyny
W trakcie realizacji projektu będzie ukazywał się co dwa miesiące newsletter projektu.
Biuletyny będą publikowane w języku angielskim, polskim i włoskim.

